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DÁTUM

TÉMA

április 23.
hétfő

Bölcsész Esztrád

április 24-26.
keddcsütörtök

Politológus Szaknapok

április 25.
szerda

PTE Karrier Börze

INFO

HELYSZÍN

Nagy Zoltán
PTE BTK
nagy.zoltan@pecsibo
(Pécs, Ifjúság útja 6.,
lcsesz.hu
Rókus u. 2.)
30/708-3095
PTE BTK Politikai
Tihanyvári Dóra
Tanulmányok
tihanyvari.dora@gmai
Tanszék
l.com
(Pécs, Ifjúság útja 6.)
70/334-2013
Kalapos Judit
PTE BTK-TTK
kalapos.judit@pte.hu
(Pécs, Ifjúság útja 6.)
30/227-11-14

10 óra
április 26.
csütörtök
15 óra
április 27.
péntek
15 óra
április 28.
szombat

PTE
Dr. Szalayné dr.
Rektori
Tanácsterem
Sándor
Erzsébet
Külpolitika a XXI.
(Pécs, Rákóczi út
században – vita a török sandor.erzsebet@ajk.
80.)
pte.hu
EU-csatlakozásról
72/501-500/28043
Árkád Pécs
Dr. Pauler Gábor
Bevásárlóközpont
pauler@t-online.hu
PTE TTK
(Pécs, Rákóczi út)
30/9015-488
Robotverseny az Árkádban

Aerobik MEFOB 2012

9.45 óra

Borsos Anita
borsosa@gamma.ttk.
pte.hu
20/400-6269

PTE TTK
Sportcsarnok
(Pécs, Ifjúság útja 6.)

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar

HÁTTÉRANYAG
Bölcsész Esztrád
Kíváncsi vagy, milyen lehet összművészeti kiállítótérként a PTE BTK épületegyüttese?
Érdekelne egy kulturális minifesztivál az arborétumtól a Rókus utcáig számtalan helyszínnel?
Szeretnél kiállítani, zenélni, előadni hallgatótársaid előtt?
További részletek:
http://magazin.pecsibolcsesz.hu/cikk/vegyel_ki_egy_szabadnapot_a_kultura_jegyeben_jon_a_b
olcsesz_esztrad

Politológus Szaknapok
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2012/aprilis/politologus_szaknapok.jpg

PTE Karrier Börze
www.pteallasborze.hu
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Külpolitika a XXI. században – vita a török EU-csatlakozásról
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2012/aprilis/kulpolitika_XXI_szazad_plakat_2.jp
g

PTE TTK Robotverseny az Árkádban
A Húsvét utáni időszak mindig egy kicsit nyugalmasabb. Kivéve az ÁRKÁD-ban. Április 27-én
pénteken délután 3 órától és 28-án szombaton délután 4 órakor egy hollywoodi akciófilm
minden hozzávalója jelen lesz nálunk. Autós üldözés után vásárlóközpontba rohanó autó
(csomagtartójában bombával), elrabolt csinos fiatal lány, felfegyverzett profi bűnöző, az őket
üldöző motoros rendőrök, kommandósok és helyszínelők. Mindezt megfűszerezve egy kis scifivel: a baleset helyszínét speciális felderítő robotok kémlelik ki, előkészítve a kommandósok
elfogási akcióját.
Nem egy újabb híres amerikai producer választotta forgatási helyszínül az ÁRKÁD-ot. A Pécsi
Tudományegyetem Természettudományi Karának hallgatói rendezik meg a katasztrófahelyszínelő robotok versenyének újabb fordulóját a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Mélységi Ellenőrzési és Közetületi Szolgálat munkatársai közreműködésével.
A PTE-TTK Információtechnológia és Általános Technika Tanszékén 1998 óta folyik űrszondaés robot modellek fedélzeti elektronikájának fejlesztése, kutatóinknak több szakcikke jelent meg
erről rangos szakmai folyóiratokban. A Szentágothai Szakkollégium tehetséggondozó
programja keretében most a jövő robotfejlesztő diákjai próbálják alkalmazni az űrtechnológiát a
bűnüldözés szolgálatában. A PTE 10 szakkollégiuma közti tehetséggondozási összefogás szép
példájaként az Egészségtudományi Kar tehetséges hallgatói adnak tanácsokat a
robotfejlesztőknek a felderítendő áldozatok biológiai nyomainak (infravörös sugárzás, vér)
azonosításához, valamint az elfogási szimuláció során gondoskodnak a baleseti sérültek
ellátásáról. A rendezvény rangját mutatja, hogy a PTE Rektora, Prof. Dr. Bódis József és Dakos
József megyei rendőr főkapitány fogja megnyitni.
Szeretettel várunk mindenkit bűnöző-elfogási gyakorlattal kombinált robotversenyünkre, ahol
bemutatjuk, hogy ember és gép hogyan működik együtt mindannyiunk védelmében.

Aerobik MEFOB 2012
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2012/aprilis/MEFOB_plakat.jpg
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